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Zadeva: Evidentiranje člana in nadomestnega člana v Delovno skupino za starejše  

 

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela poziv po 

imenovanju člana v Delovno skupino za starejše.  

Delovna skupina za starejše 

Delovna skupina za starejše bo v okviru Resolucije o Nacionalnem stanovanjskem programu 

2015-2025, delovala s ciljem zagotovitve primernega bivalnega okolja za starejše. 

Glavne naloge delovne skupine so: 

 proučitev možnosti in pravnih podlag za izvedbo pilotnega projekta izgradnje 

stanovanjske skupnosti za starejše; 

 priprava pilotnega projekta; 

 priprava aktivnosti za promoviranje pilotnega projekta; 

 priprava možnosti odkupa stanovanj z doživljenjsko rento za ciljno skupino starejšega 

prebivalstva ter proučitev pravnih, dejanskih ter finančnih okvirov za realizacijo 

tovrstnih odkupov; 

 priprava konkretnih predlogov za oblikovanje sistemskih rešitev v stanovanjski 

zakonodaji s področja reševanja stanovanjskega problema starejših. 

Terminski načrt dela delovne skupine: 

- Priprava predlogov izhodišč za spremembo stanovanjske zakonodaje 

Delovna skupina pripravi konkretne predloge za oblikovanje sistemskih rešitev za reševanje 

stanovanjskega problema starejših v obliki predlogov izhodišč za spremembo stanovanjske 

zakonodaje do 30.11.2017. 

- Priprava pilotnega projekta za starejše 

Delovna skupina bo pripravila pilotni projekt do 31.12.2017. 

 

Evidentiranje 
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Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika z vaše občine tako, da izpolnite 

priložen OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

 kratko utemeljitev, 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov. 

Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu.  

Pri predlogu prosimo nujno upoštevajte, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi 

znanji in izkušnjami! Prav tako vas prosimo, da pri izbiri kandidatke/kandidata predvidite 

redno udeležbo, ažurno odzivanje.  

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje 

število glasov s strani predsedstva SOS.  

Evidentiranje je odprto vključno do SREDE, 22.3.2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. 

Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali 

skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

S spoštovanjem, 

 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   

 

Priloga: 

- Obrazec za evidentiranje 
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